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Η σελίδα υποδοχής του ιστοτόπου
της Open Library

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Open Library είναι μια ψηφιακή, διαδικτυακή βιβλιοθήκη η
λειτουργία της οποίας ανακοινώθηκε ευρέως τον Αύγουστο του 2007
με στόχο τον πληρέστερο διαδικτυακό κατάλογο βιβλίων σε όλο τον
κόσμο, που θα περιέχει πληροφορίες για κάθε βιβλίο από το σύνολο
της παγκόσμιας παραγωγής, καθώς επίσης και ψηφιακή τους έκδοση
αν αυτό είναι δυνατό από τα πνευματικά δικαιώματά τους[1][2][3].
Σύμφωνα με την ίδια την Open Library, είναι έργο του μη
κερδοσκοπικού ιδρύματος Internet Archive και έχει μερική
χρηματοδότηση της Πολιτειακής Βιβλιοθήκης της Καλιφόρνια
(California State Library) και του ιδρύματος Κάλε-Ώστιν (Kahle-
Austin Foundation)[4]. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Brewster
Kahle και του Internet Archive και αντίθετα με την ψηφιακή
βιβλιοθήκη του Google (Google Books) το περιεχόμενό του
αναπτύσσεται και τροποποιείται με τη συνεισφορά εθελοντών όπως
και η Wikipedia[5].
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